
RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

6. 
VÝPIS  Z  USNESENÍ  

Rady města Dvůr Králové nad Labem 
konané dne 25.01.2011 

 

R/39/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit darování pozemkové parcely č. 705/4 o výměře 2234 m2 a pozemkové parcely č. 705/8 
o výměře 2748 m2, obě parcely  v k.ú. Dvůr Králové nad Labem  do vlastnictví Královéhradeckého 
kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, IČ 70889546, 

1.2.  schválit darovací smlouvu, obsahující obligatorní náležitosti dle části 1.1. tohoto usnesení a 
pověřit starostku města jejím podpisem. 

R/40/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3702 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.200,- Kč včetně DPH, 

1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2001940/VB/3 s ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, která je zastoupena společností PROCEZ 
s.r.o., Albertova 859/2, Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/41/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, ke dni 31.01.2011 s 
Klárou Dvořákovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Klárou Dvořákovou, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.01.2011 a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

R/42/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  pronájem bytu ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** *****, Adéle Šraierové, ******* ****** 
****, **** ******* *** *****, dle platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  nájemní smlouvu na byt ** ** * *** ****, ******* ******, **** ******* *** ***** s Adélou Šraierovou, 
******* ****** ****, **** ******* *** *****, v souladu s pravidly pro hospodaření s městskými byty, na 
dobu neurčitou, za cenu 2.651,- Kč/měsíc, za předpokladu, že paní Šraierová uhradí před 
podpisem nájemní smlouvy kauci dle § 686a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného vč. úhrady za plnění poskytovaná v 
souvislosti s užíváním bytu a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/43/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.   záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem, 
za cenu 953,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení.  
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Termín: 02.02.2011 

R/44/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  přidělení sociálního bytu - v mimořádně tíživé životní situaci Vlastě Brychtové, ********* ***, **** 
******* *** ***** a její žádost zamítá.  

R/45/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu bytu ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** *****, ke dni 31.01.2011 s 
Antonínem a Renátou Leierovými, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt ** ** * *** ****, ******* ********, **** ******* *** ***** s 
Antonínem a Renátou Leierovými, ******* ******** ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.01.2011 a 
pověřuje starostku města jejím podpisem. 

R/46/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr města pronajmout byt č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez 
předběžného určení za min. cenu 4.492,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle 
pravidel pro hospodaření s městskými byty, 

1.2.  hodnotící komisi na pronájem bytu č. 321 v čp. 400, Švehlova, Dvůr Králové nad Labem ve 
složení: Jan Bém (náhradník Dušan Kubica), Jaroslava Hiltscherová (náhradník Jiří Janeček) a 
Helena Mojiková (náhradník Jana Lejsková), 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle bodu 1.1 
tohoto usnesení.  

Termín: 02.02.2011 

R/47/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  ukončení nájmu 39% podílu na bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** 
***** se Zdeňkem Sojkou ml., *********** ****, **** ******* *** *****, ke dni 31.03.2011, 

1.2.  dohodu o ukončení nájemní smlouvy na 39% podíl na bytové jednotce ** ******* * *** ****, 
***********, **** ******* *** ***** se Zdeňkem Sojkou ml., *********** ****, **** ******* *** *****, ke dni 
31.03.2011 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

1.3.  pronájem 39% podílu na bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** *****, 
Zdeňku Sojkovi st., *********** ****, **** ******* *** *****,  

1.4.  nájemní smlouvu na 39% podíl na bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** 
***** se Zdeňkem Sojkou st., *********** ****, **** ******* *** *****, s účinností od 01.04.2011, na 
dobu určitou do 30.06.2021 a pověřuje starostku města jejím podpisem, 

2 .   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  
2.1.  udělit Zdeňku Sojkovi ml., *********** ****, **** ******* *** ***** souhlas k převodu 61% podílu na 

bytové jednotce ** ******* * *** ****, ***********, **** ******* *** *****, 
2.2.  konstatovat, že jsou splněny podmínky převodu podílu k bytu ** ******* * *** ****, ***********, **** 

******* *** ***** vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku a 
schválit dohodu, na základě které dojde ke změně nabyvatele ze Zdeňka Sojky ml. na Zdeňka 
Sojku st., *********** ****, **** ******* *** ***** a kterou zároveň nabyvatel převezme veškerá práva a 
povinnosti vyplývající z původní kupní smlouvy uzavřené se Zdeňkem Sojkou ml. a pověřit 
starostku města podpisem této dohody. 

R/48/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  schválit plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy Zboží, v k.ú. Zboží u Dvora 
Králové, vypracovaný společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pracovištěm Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto.  
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R/49/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  12. kolo prodeje pozemkových parcel č. 2004/4, č. 1984/9, č. 1984/10 a č. 2004/16 v k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem formou obálkové metody za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a 
pověřuje starostku města podpisem zveřejnění, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit 12.kolo prodeje pozemkových parcel č. 2004/4, č. 1984/9, č. 1984/10 a č. 2004/16 v 
k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle části 1.1. tohoto usnesení na úřední desce Městského úřadu 
Dvůr Králové nad Labem, 

Termín: 28.01.2011 
3 .   schva lu je  

3.1.  komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení ve složení: Jan Bém, Milan Tuček, Petr Krejcar, 
náhradníci Jan Haas, Iva Škopová.  

R/50/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2067/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   uk ládá 

2.1.  vedoucímu RIM-EMM 
2.1.1. zveřejnit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 2067/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem 

na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.  
Termín: 28.01.2011 

R/51/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky za pronájem bytu ** ** * *** ***, *********, **** ******* *** *****, ve výši 
16.663,- Kč + 8%, tj. 17.996,- Kč celkem, Petru Tesařovi, ********* ***, **** ******* *** *****, formou 
pravidelných měsíčních splátek ve výši 16 x 1.078,- Kč + 1 x 748,- Kč, 

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami s Petrem Tesařem, ********* 
***, **** ******* *** *****, dle bodu 1.1 tohoto usnesení a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/52/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zajištění přístřeší pro Jiřího a Helenu Vejnarovy, ******** ***, **** ******* *** ***** v penzionu 
Lesní zátiší, Mostek 168, Mostek (viz rozsudek OS Trutnov 6 C 33/2010 - 18).  

R/53/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.   záměr města pronajmout nebytový prostor č. 1 v čp. 2960, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad 
Labem, za cenu 482,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 5 let, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RIM-EMM 

2.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr dle bodu 1.1. 
tohoto usnesení.  

Termín: 02.02.2011 

R/54/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  informaci o uvolnění bytů č. 11, 13 a 14 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, 
2 .   schva lu je  

2.1.  záměr města ponechat byty č. 11, 13 a 14 v čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem 
volné z důvodu připravovaného prodeje domu čp. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem jako 
celku.  

R/55/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3702 v k.ú. Dvůr Králové nad 
Labem za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.200,- Kč včetně DPH,  
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1.2.  smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2002128/VB/3 s ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, která je zastoupena společností PROCEZ 
s.r.o., Albertova 859/2, Hradec Králové a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/56/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  výsledky výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. 
Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, 

2 .   ruš í  
2.1.  výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr 

Králové nad Labem, 
3 .   vyzývá 

3.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 9 v čp. 40, náměstí T. 
G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek:  
- min. cena nájmu 800,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu,  
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- nájemní smlouva bude uzavřena pro účely využití v souladu se současným stavebně-technickým 
určením nebytového prostoru, při využití nebytového prostoru pro jiný účel si nájemce nejpozději 
do 3 měsíců od podpisu nájemní smlouvy zajistí vydání příslušeného rozhodnutí stavebního úřadu, 
na základě kterého bude možné nebytový prostor užívat ke smluvenému účelu nájmu,  
- případné stavební úpravy si zajistí nájemce sám na vlastní náklady, v rozsahu prací schváleném 
pronajímatelem, a tyto uznané náklady mu následně budou kompenzovány s nájemným,  
- kritéria výběru: nabízená cena - koef. 0,6, účel využití NP - koef. 0,4, 
- z možného účelu budoucího využití nebytového prostoru jsou vyloučeny herny a provozovny 
poskytující restaurační služby, včetně rychlého občerstvení,  

4 .   uk ládá 
4.1.  vedoucímu RIM-EMM 

4.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 9 v čp. 40, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem 
vč. výzvy k podání nabídky dle bodu 3.1 tohoto usnesení.  

Termín: 02.02.2011 

R/57/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  že na výzvu k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, 
Dvůr Králové nad Labem, nereagoval žádný zájemce, 

2 .   vyzývá 
2.1.  případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v čp. 2958, 

Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: 
- min. cena nájmu 400,- Kč/m2/rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 
- využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebně-technickým určením, 
- kritéria výběru: cena - koef. 0,6, využití NP - koef. 0,4.  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RIM-EMM 

3.1.1. zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města 
pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2958, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, vč. výzvy k 
podání nabídky za podmínek dle bodu 2.1 tohoto usnesení.  

Termín: 02.02.2011 

R/58/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  splátky dlužné částky  za zbytek nedoplatku vyúčtování služeb ve výši 5.000,-- Kč + 8 % , tj. 
5.400,-- Kč  Pavlovi a Monice Bandovým, ******* ****** *** ****, **** ******* *** *****, formou 
pravidelných měsíčních splátek od února 2011 ve výši 5 x 1.000,-- Kč a 1 x 400,-- Kč,  

1.2.  dodatek č. 2 k dohodě o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami  s Pavlem a 
Monikou Bandovými, ******* ****** *** ****, **** ******* *** ***** a pověřuje starostku města jeho 
podpisem.  
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R/59/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  žádost Ludmily Schwarzové, ******** ***, **** ******* *** ***** o prodloužení termínu vyklizení 
bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** *****, 

2 .   nesouh las í  
2.1.  se změnou termínu výkonu rozhodnutí vyklizením bytu ** *** * *** ***, ********, **** ******* *** 

*****.  

R/60/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s předplacením úhrady nájemného  za období od  01.02.2011 do 31.03.2013 dle  Smlouvy o 
nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním, uzavřené s Komerční 
bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 696, Praha 1, ve výši 599.196,-- Kč nejpozději do 10.02.2011,  

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich 

užíváním s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 696, Praha 1 a pověřuje starostku města 
jeho podpisem,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucímu RAF 

3.1.1. zařadit příslušné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny.  
Termín: 10.03.2011 

R/61/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou předmětu pronájmu objektů a vybavení předávacích stanic tepelného hospodářství 
města Dvůr Králové nad Labem, zúžením předmětu pronájmu na výměníkové stanice:  č. 02 - 
Energocentrum Strž, č. 13 - Jaroslava Biliny, č. 21 - Dukelská, č. 24 - Roháčova a č. 27 - 
Legionářská, 

1.2.  se změnou doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou od 01.01.2010 do 30.09.2010, 
2 .   schva lu je  

2.1.  dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu objektů a vybavení předávacích stanic ze dne 24.11.1995, 
uzavřené mezi pronajímatelem - městem Dvůr Králové nad Labem a nájemcem ČEZ, a.s. IČ  
45274649 se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 a pověřuje starostku města jeho podpisem.  

R/62/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  podání žádosti o příspěvek na projekt „Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy 2011" a 
pověřuje starostku města jejím podpisem,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM 

2.1.1. zajistit podání žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury,  
Termín: 11.02.2011 

2.2.  vedoucímu RAF 
2.2.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 1. rozpočtové změny.  

Termín: 22.02.2011 

R/63/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo se zhotovitelem, firmou M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, na 
akci: „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty, náměstí Denisovo - Zoologická zahrada, Dvůr Králové 
nad Labem" - I. etapa - Nábřeží Benešovo a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

R/64/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu o dílo se zhotovitelem, Ing. Janem Čížkem, Revoluční 208, 541 01 Trutnov, na akci: 
„Dešťová kanalizace v ul. Smetanova ve Dvoře Králové nad Labem" a pověřuje starostku města 
jejím podpisem, 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu 1. rozpočtové změny.  

Strana 5/9 



Termín: 22.02.2011 

R/65/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   vyh lašu je  

1.1.  cenu pro vodné a stočné na rok 2011 ve stejné výši jako v roce 2010, tj. vodné 23,64 Kč bez 
DPH, stočné 39,64 Kč bez DPH, k tomu DPH v aktuální výši, tj. 10 % a pověřuje starostku města 
podpisem zveřejnění 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucí RIM-VOD 

2.1.1. zveřejnit vyhlášenou cenu za vodné a stočné na úřední desce Městského úřadu Dvůr 
Králové nad Labem a internetových stránkách města.  

Termín: 02.02.2011 

R/66/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na 
službu: "Řízení projektu - Rekonstrukce muzea - nová expozice pro turisty a návštěvníky města" ve 
Dvoře Králové nad Labem, 

2 .   rozhodu je  
2.1.  na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou 

veřejnou zakázku tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy: EPK, s.r.o., Kutnohorská 17, 280 
02 Kolín s cenou 334.800,- Kč včetně DPH, 
o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek takto: 
2. - 3. místo - firma AREA 2000 s.r.o., Polička, s cenou: 336.000,- Kč včetně DPH 
2. - 3. místo - firma CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s., Praha, s cenou 336.000,- Kč včetně 
DPH 
4. místo - firma CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ a.s., Hradec Králové, s cenou 
390.000,- Kč včetně DPH,  

3 .   schva lu je  
3.1.  smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku 

města jejím podpisem, 
4 .   uk ládá 

4.1.  vedoucí RIM 
4.1.1. informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku.  

Termín: 28.01.2011 

R/67/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  se změnou termínu splnění předmětu díla u smlouvy o dílo ev.č. RIM/DILO-2010/931, kterou 
město Dvůr Králové nad Labem uzavřelo se společností VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby 
spol. s r. o. tak, že termín splnění je dle článku 4 stanoven na 04/11, 

2 .   schva lu je  
2.1.  dodatek č. 1 k výše uvedené SOD ve smyslu bodu 1 a pověřuje starostku města jeho podpisem. 

R/68/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  smlouvu mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice, o podmínkách zřízení stavby a provozu 
vodárenského vedení a zařízení a omezení užívání nemovitosti pro dokumentaci stavby 
Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek a pověřuje starostku jejím podpisem 

R/69/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  úhradu dluhu za vodné a stočné z faktury č. 1000377 ve výši Kč 64.728,- formou dvanácti 
měsíčních splátek (12 x Kč 5.394,-) paní Martině Hamerské, nájemkyni domu čp. ** v ul. *********,  

1.2.  dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady měsíčními splátkami uzavřenou s paní Martinou 
Hamerskou, nájemkyní domu čp. ** v ul. *********, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
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R/70/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odmítnutí návrhu kalkulace ceny za čištění odpadních vod na ČOV ve Dvoře Králové nad 
Labem předložené firmou WWTP DKNL, s. r. o., z důvodů uvedených v průvodním dopise, 

1.2.  text průvodního dopisu, kterým se odmítá a vrací k přepracování návrh kalkulace ceny za 
čištění odpadních vod na ČOV ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města jeho 
podpisem. 

R/71/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  plnění úkolů z RM ve smyslu žádosti ředitele Technických služeb města Dvora Králové nad 
Labem, pana Pavla Krause, o prodloužení termínů,  

2 .   schva lu je  
2.1.  prodloužení termínu pro splnění uložených úkolů z usnesení RM ze dne 11.01.2011 č. R/1/2011 

- 5. RM pod body : 1.2.2.; 1.2.5; 1.2.6.; 1.2.11; 1.2.12; 1.2.13,  
3 .   uk ládá 

3.1.  řediteli Technických služeb města 
3.1.1. předložit plnění dle výše uvedeného bodu do příští RM dne 08.02.2011.  

Termín: 02.02.2011 

R/72/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   zmocňu je  

1.1.  Evu Pavlovou, referentku odboru školství, kultury a sociálních věcí, k zastupování města Dvůr 
Králové nad Labem při výkonu funkce opatrovníka dle rozsudku čj. 11 Nc 7225/2009 - 117, a to v 
rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 a pověřuje starostku podpisem plné moci.  

R/73/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  odpověď dle přílohy č. 2, panu ****** ********, *** ************ ****, *** ** **** ******* *** *****, na 
podnět týkající se lékárenské pohotovosti. 

R/74/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  zápis č. 2 ze sociální komise RM ze dne 19.1.2011, 
2 .   schva lu je  

2.1.  umístění žadatelů ********** ********, **** *** ** ****, ********** ********, **** *** ** ****  * ******* 
******, **** ** ** ****, do ubytovny čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem, na dobu tří 
měsíců, v souladu s vnitřním předpisem č. 20/2010 Pravidla pro umísťování osob do ubytovny čp. 
1006, Bezručova, Dvůr Králové nad Labem.  

R/75/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, okresnímu mysliveckému spolku 
Trutnov, Na Struze 30, Trutnov, 

R/76/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje do programu Podpora 
publikační činnosti a literatury  a z rozpočtu Ministerstva kultury ČR do programu Knihovna 21. 
století a Veřejné informační služby knihoven, Městskou knihovnou Slavoj, Tylova 512, Dvůr 
Králové nad Labem.  

R/77/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   neschva lu je  

1.1.  poskytnutí dotace občanskému sdružení Pomník zakladateli města, Husova 117, Vysoké Mýto.  

R/78/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  navýšení kapacity školní jídelny - výdejny Základní školy Podharť, Dvůr Králové nad Labem, 
Máchova 884, ze současných 210 na 280 stravovaných, od 01.02.2011.  
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R/79/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   bere  na  vědomí  

1.1.  podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Domem dětí a mládeže 
JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, z dotačního programu č. 11SMR02 
- Akce pro děti a mládež ve volném čase, na projekt: "Prima hrátky v Jedničce aneb Zahradní 
slavnost pro děti". 

R/80/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   odvo lává 

1.1.  Arnošta Jägera z funkce člena skupiny součinnosti a analýzy situace, Štěpána Čeňka z funkce 
zástupce vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, Dušana Kubicu z funkce vedoucího skupiny 
týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace povodňové komise města Dvůr Králové 
nad Labem ke dni 25.01.2011, 

2 .   jmenu je  
2.1.   Jana Béma místopředsedou povodňové komise města, Ondřeje Samka členem skupiny 

součinnosti a analýzy situace, Pavla Krause vedoucím skupiny nasazení sil a prostředků, Pavla 
Koníčka zástupcem vedoucího skupiny nasazení sil a prostředků, Kateřinu Pištorovou vedoucím 
skupiny týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace a Tomáše Machka zástupcem 
vedoucího týlového zabezpečení, ochrany obyvatelstva a evakuace  povodňové komise města 
Dvůr Králové nad Labem s účinností od 25.01.2011. 

R/81/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 
1.   schva lu je  

1.1.  termíny zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem v roce 2011 - 10.03.2011, 
09.06.2011, 08.09.2011, 08.12.2011,  

2 .   uk ládá 
2.1.  starostce města 

2.1.1. svolat zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem.  
Kontrolní termín: 03.03.2011 
Kontrolní termín: 02.06.2011 
Kontrolní termín: 01.09.2011 
Kontrolní termín: 02.12.2011 

R/82/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   jmenu je  

1.1.  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, předsedy a členy zřízených komisí rady města ke dni 25.01.2011 takto: 
Komise životního prostředí: předseda Ing. Dušan Sedláček, členové: Pavel Kraus, Ing. Eva 
Šírková, Ing. Jan Stodůlka, Josef Šáfr, Václav Bartoška. 
Komise hodnotitelská: předseda Zuzana Čermáková, členové Mgr.  Edita Vaňková, Mgr. Dušan 
Kubica, Mgr. Alexandra Jiřičková, Bc. Vladimír Jiřička, Bc. Petra Zivrová, Mgr. Ivana Černá. 
Komise památková: předseda: Ing. Pavel Tschiedel, členové Ing. Táňa Nováková, Mgr. Ivana 
Černá, Ing. arch. Kateřina Sedláčková, Bc. Vladimír Jiřička, Ing. Miloš Kudrnovský. 
Komise likvidační: další členové: Miluše Černá, Zdislav Vybíral. 

R/83/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  a  vydává 

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vnitřní předpis č. 2/2011 - Jednací řád Rady města Dvůr Králové nad Labem 
s účinností od 25.01.2011 a pověřuje starostku města jeho podpisem,  

2 .   souh las í  
2.1.  se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města,  

3 .   uk ládá 
3.1.  vedoucí KTÚ-PO 

3.1.1. zajistit jeho zveřejnění.  
Termín: 31.01.2011 

R/84/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   souh las í  

1.1.  s udělením plné moci k zastupování města Dvůr Králové nad Labem ve věcech souvisejících s 
provozem ČOV ve Dvoře Králové nad Labem a osobami vlastníků a provozovatele této ČOV,  

Strana 8/9 



Strana 9/9 

2.   zmocňu je  
2.1.  Ing. Zdeňka Urbana, daňového poradce ev.č. 000320, se sídlem Jungmannova 319, Jičín k 

zastupování města Dvůr Králové nad Labem, a to v rozsahu plné moci, která je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení a pověřuje starostku města podpisem plné moci.  

R/85/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s usnesením zastupitelstva města č. Z/12/2010 - 2. Zastupitelstvo města Dvůr 
Králové nad Labem ze dne 16.12.2010 rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2010 včetně změn v rámci 
jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2010 zahrnující již požadavky na 
schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: 
· na straně příjmů                        o                       25.818,40 tis. Kč 
· na straně výdajů                        o                       22.129,58 tis. Kč  
-    ve financování upravuje            o                         3.688,82 tis. Kč  
Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2010 
· na straně příjmů                                               407.226,71 tis.  Kč 
· na straně výdajů                                                   413.280,18 tis. Kč 
· financování                                                               6.053,47 tis. Kč 

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. informovat zastupitelstvo města o souhrnných hodnotách 5. rozpočtové změny roku 2010.  
Termín: 10.03.2011 

R/86/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   schva lu je  

1.1.  v souladu s § 102 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Opatření pro případ nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu města v roce 2011 ve 
znění přílohy č. 1,  

2 .   uk ládá 
2.1.  vedoucímu RAF 

2.1.1. předložit zastupitelstvu města k projednání „Opatření v případě nepříznivého vývoje příjmové 
stránky rozpočtu města v roce 2011".  

Termín: 10.03.2011 

R/87/2011 - 6. Rada města Dvůr Králové nad Labem – V  
1.   doporuču je  zas tup i te ls tvu  měs ta  

1.1.  souhlasit se změnou termínu pro konečné vyúčtování použití dotace na zpracování základní 
projektové dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů nemocnice z 31.1.2011 na 30.6.2011, 

1.2.  schválit v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace na zajištění zpracování 
základní projektové dokumentace pro rekonstrukci operačních sálů v nemocnici s Městskou 
nemocnicí, a.s. se sídlem Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem a pověřit starostku 
města podpisem tohoto dodatku. 

 
 

  
 
 
 
 

   Mgr. Edita Vaňková         Jan Bém 
              starostka  města       místostarosta  
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